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الموارد تسعى الدول االفريقية جاھدة إلى تحقيق التنمية المستدامة نظرا لما تملكه من وفرة 

الطبيعية، مثل البترول والغاز الطبيعى والمعادن واألخشاب واألراضي الصالحة للزراعة، 
والثروة الحيوانية، والمياه العذبة من أمطار وأنھار وبحيرات ومياه جوفية، وطاقة شمسية، 
وطاقة رياح، عالوة على الموقع االستراتيجى الجغرافى، والتى ال تزال فى معظمھا غير 
مستغلة بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم االستقرار السياسى واألمنى، وانتشار الجھل 

ومما يزيد من أھمية أفريقيا كمصدر للموارد . الفساد، ونقص االستثماراتوالمرض والفقر و
ً واعداً لتصريف المنتجات خاصة الصناعية نتيجة اھتمام الدول األفريقية  أنھا أصبحت سوقا

ً الستثمارات كبيرة من بعض دول . بمجاالت التنمية ً وتدفقا ً واسعا تشھدأفريقيا نمواً اقتصاديا
، وتوقعات كبيرة فى زيادة االستثمارات ىمنھا بعض دول الخليج العربالغربية واألسيوية 
 .األجنبية فى أفريقيا

 
  :أھداف المؤتمر

  تشجيع االستثمار والتغلب على تحديات التنمية فى أفريقيا -١
   دعم فرص التعاون والتكامل بين الدول األفريقية -٢
  )طرق، مواصالت، اتصاالت(تحسين البنية التحتية فى أفريقيا  -٣
  تنمية الموارد الطبيعية في أفريقيا -٤
   تطوير الزراعة والرى والصناعات الغذائية فى أفريقيا -٥
  دعم العالقات الثقافية واالجتماعية بين الشعوب األفريقية -٦
  تحسين الخدمات الصحية فى أفريقيا -٧
  دعم دور الشباب والمرأة األفريقية فى التنمية -٨
  ٢٠٦٣العمل على تحقيق أجندة االتحاد األفريقى  -٩
 تعظيم دور التكتالت االقتصادية فى مجاالت التنمية األفريقية -١٠

 
  :محاور المؤتمر

 التكامل االقتصادى فى أفريقيا: أوال
  )التعليم الطبى وانتاج الدواء(التكامل فى المجاالت الصيدلية والطبية  -١
 ) انتاج حيوانى– رى –زراعة (التكامل فى المجاالت الزراعية  -٢
  الصناعيةالتكامل فى المجاالت -٣
 التكامل فى المجاالت العلمية والثقافية -٤
 تحديات التنمية واالستثمار والتكامل فى أفريقيا -٥
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   فى مجاالت التنمية المشترك األفريقىالتعاون: ثانيا
  تعاون الجنوب الجنوب في مختلف المجاالت -١
 التعاون العربي األفريقي -٢
 مواجھة االرھاب فى أفريقيا -٣
 االستثمار العربى فى أفريقيا -٤
دور جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقى فى التنمية -٥

تطوير البنية التحتية فى أفريقيا: ثالثا
 الت واالتصاالت فى أفريقيا الطرق والمواص -١
.متجددةالغير در الطاقة األفريقية المتجددة و مصا -٢
 المشروعات المائية فى أفريقيا  -٣

  السياسية والتاريخية بين الدول األفريقيةالعالقات : رابعا
   القضايا السياسية فى أفريقيا  -١
 األبعاد السياسية والتاريخية فى أفريقيا -٢
  تمكين المرأة والشباب فى أفريقيا -٣
 التكالب الدولى على الثروات األفريقية -٤

  لغات واآلداب األفريقية ودورھا التنموى فى أفريقياال: خامسا
   ى أفريقيااللغة والتعليم ف  -١
 التعدد اللغوى فى أفريقيا  -٢
 السياسات اللغوية فى أفريقيا  -٣
األدب األفريقى وقضايا المجتمع -٤

  :الملخصات
 على  أو الفرنسية من صفحة واحدة أو صفحتين باللغة العربية أو اإلنجليزيةاتملخصترسل ال
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